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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 " اِرَجاألِشيُّ من درس " َح
 : الشأ ثى أجت

ًَ ُعَرْشََ" ٌََكان ٌَُمْهال ٌُ اُصانَّ، َفِراَجتاألْش ا ًَ ٍِاِكاألَي ًِف َحاَيًَانُم ى  ".  ِحوَػُرْشان

  اعزخشج يٍ انمطؼخ :

 .................َىػه :      ................. فؼم :

 .................طى : ا    .................حزف جز : 

 .................الو لًزٌح : كهًح تها   .................الو شًظٍح : كهًح تها 

 يا يفزد "األشجار" : ................. : .......................  يزادف " ٌهمىٌ "

 أجت :

 يا أظزار ذزاكى انمًايح ؟  -1

.................................................................................................. 

 يا خطىاخ حم انًشكهح ؟  -2

.................................................................................................. 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  :انكهًبد اآلريخ ؛ نزكىٌ جًاًل يفيذح سرت 

 نشزاء .  -غ انجًٍ -ذؼاوٌ   -األشجار -1

.................................................................................................. 

 َىفز .  -صُادٌك   - انمًايح -2

.................................................................................................. 

 انمًايح .  -ػًال  -جًؼىٌ ٌ  - انُظافح -3

.................................................................................................. 

 -أكًم خشيطخ انكهًخ :

 

 

 

 

"ٌذهة تاطى وتظًح إنى انًدرطح كم صثاح ، وفً انطزٌك ٌالحظاٌ ػًال 

 .جًؼىٌ انمًايح"ٌانُظافح 

 ................... هبيشادف رشاكى

 ................. انُىع 

 ................... جًهخان

 ................... يضبدهب
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 من درس "َمِعرُض الـَمِدَرَسة"
 الشأ ثى أجت:

ًَْؼِزِض   ً  ِنَه ًُِدٌُز ِتانَفْكَزِج ، وَخصََّص َنَهى ُغْزَفحً  َواِطَؼح "أْػِجَة ان

ًَْؼِزِض ِفً َطاُتىِر انصََّثاِح."  ٍْ َيْىِػِد ان ٌَ َػ ٍْ َتاِطٍى اإلػَّال  ،ُثىَّ َطَهَة ِي

 : يٍ انمطؼخ اعزخشج

 َىػه: ............   ...فؼم: ......... -1

 كهًح تها ذُىٌٍ: ............  اطى : ............ -2

 كهًح تها ذاء يزتىطح: ............ -3

4- ............ : ٍَ  كهًح يزادفها َػٍَّ

 كهًح يعادها )انًظاء( : ............ -5

 أجت: 

 يا انفكزج انرى أػجة تها تاطى؟  -1

.................................................................................................. 

 يا األشٍاء انرى جًؼها انشيالء نهًؼزض؟  -2

.................................................................................................. 

 كٍف طاػد انًدٌز تاطى نرُفٍذ انًؼزض؟  -3

.................................................................................................. 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -دهم انكهًبد اآلريخ إنً يمبطغ صىريخ :

     -   -   ُىُ     : ثـَبِع -

 

 -          -   يـَْىػـُِذ   : -

  سرت انكهًبد ؛  نزكىٌ جًاًل يفيذح : 

 حىل.  –ذجًؼد  – انًدفأج –األطزج  -1

.................................................................................................. 

 انفكزج.  –سيالئه  –ػزض  –تاطى  –ػهى  -2

.................................................................................................. 

 واطؼح.  –نهى  –غزفح  –خصص  –نهًؼزض  –انًدٌز  -3

.................................................................................................. 

 

........

.. 

........

.. 

........

.. 

........

.. 

........

.. 

........

.. 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -)×(:( أو ضغ ػاليخ )

 (  )  ػزض تاطى فكزذه ػهى سيالئه فى انُادي.  -1

 ( )   رفط انًدٌز فكزج تاطى ونى ٌظاػدهى.  -2

 (  )   ػزض تاطى األشٍاء تأطؼار يُاطثح.  -3

 (  )     رحثد األطزج تفكزج تاطى.  -4

  ( )     َهمى انمًايح فى انشارع.  -3

 

"فً نٍهح يٍ نٍانً انشراء ، ذجًؼد األطزج حىل انًدفأج وكاٌ تاطى ٌطانغ يجهره 

 انًفعهح".
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 من نصيد "لغيت الفصحى"
 ـَذا َصـــفًَِّهـــــ

 ُذــــْشِزُق ِفـــٍَها

 .............. أْهـــاًل

 ََـــــْمَزأ..... ........

 َيــــَؼَها.. ............

 ................ُنَغِرً 

 

 ..................َهـــــــِذي  

ًْـــُض   ..................َش

 َيْدَرَطِرً...... ............

 ..................أْحــــــَهى 

 َيــَؼَها.............. .......

 ....................َيـــــــا 

 

 اعزخشج يٍ انُشيذ: 

 ..................َىػه:    ..................فؼم:  -1

 ..................َىػه:   ..................كهًح تها ذُىٌٍ:  -2

 ..................كهًح تها الو لًزٌح:  -3

 ..................يزادف ذشزق:  -4
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -أجت:

 : يا اطى انُشٍد؟ 1ص

............................................................................................ 

 : يا انرى ذشزق فى انكرة؟ 2ص

............................................................................................ 

 : تى وصف انشاػز نغره؟ 3ص

............................................................................................ 

 -: شجكخ انًفشدادأكًم 

 

 

 

 

  -)×(:( أو ضغ ػاليخ )

 (  )    اطى انُشٍد نغرى انجًٍهح.  -1

 ( )  نغح.  وصف انشاػز نغره تأَها أحهى -2

 ( )   ٌظهز فى انكرة حعارج انؼزب.  -3

 (  ) وصف انشاػز نغره انفصحى تأَها لثٍحح.  -4

 

 انفصم 
................. 

................. 

................. 

 

................. 

................... 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 األساليب
  -ضغ دشف جش يُبعت: -1

 تالدي. ............أحة انًؼانى انظٍاحٍح  -1

 يماػدهى. ............جهض انراليٍذ  -2

 انؼًم. ............أتً ػاد  -3

 انحمم يثكًزا. ............ٌذهة انفالح  -4

  انؼاداخ انعارج. ............اترؼد  -5

  -ضغ دشف انجش انًُبعت يًب ثيٍ األلىاط: -2

 فً(  –ػهً  –ػٍ  –إنً  –)يٍ 

 األطزج. ............ػزض تاطى انفكزج  -1

 نٍانى انشراء. ............نٍهح ............جهظد األطزج  -2

 انصُادٌك. ............َعغ انمًايح  -3

 انًدرطح. ............ٌذهة تاطى وتظًح  -4

 اإلصاتح تاأليزاض. ............انُظافح ذثؼدَا  -5

 فـ (  –ثى  –)و   -ضغ دشف ػطف يُبعت يًب ثيٍ األلىاط: -3

 أحًد إنى انًدرطح.  ............جاء يحًد  -1

 تظًح انًُشل. ............دخم تاطى  -2

 صهٍد. ............ذىظأخ  -3

 ركثد فٍه. و............جاء انمطار  -4
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -فؼهيخ(: –دذد َىع انجًهخ )اعًيخ  -4 

 (............)  ولف تاطى يغ انشيالء فى انطاتىر.  -1

 (............)   انٍىو األول فى اندراطح جًٍم.  -2

 (............)   فزح أهم انحً تجًال انًكاٌ.  -3 

 (............)   همىٌ انمًايح فى انشارع. انُاص ال ٌ -4

 (............)  َؼزض انفكزج ػهى يدٌز انًدرطح.  -5
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -البلبل وامللك :

ًَِهُك  ََْىاس انـْمْصـشِ  ، َوظـَمَّ انـْ ًُُِغ ،َوأَ طـَْفـَأَ  انـُْذشَّاُط أَ  ُْـَم َوَـَاَو انـَْج َجاَء انـهَـّـ

ُْـِمظـًا.  يـُْغـرـَ

ٍ انفمشح :   -اعزخشج ي

  .........................َىػه :  -     ....................دشف :  -

  .....................ػاليره :  -     .......................اعى :  -

  .......................َىػه :  -     .......................فؼم :  -

  .............................كهًح تها الو ؽًغُح : 

  ..............................كهًح تها الو لًشَح : 

  ..................................يٍ أطفأ أَىاس انمصش ؟ 

ٍْ رَ َهٍة ثـُىَّ  َوِفً انصََّثاحِ  أَ ْدـَعَش انذـُشَّاط انثـُهـْـُثم وَتُُىا نـَهُ  لـَفـَصـًا ِيـ

ِّثـَْشي .َوَظُؼىا فـُِِه َؽـ  َشائـُِخ انرُـّفـَاح َوِلطـَغ انُثْشذـُمـَال َوانـُْك

ٍ انفمشح :   -اعزخشج ي

 .............................َىػه :     .............................دشف : 
 .............................َىػه :    .............................كهًح تها ذُىٍَ : 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 .............................َىػه :     .............................فؼم : 

 .......................كهًح تها الو لًشَح :   .........................كهًح تها الو ؽًغُح : 

 .............................يعاد انصثاح : 

 .............................يفشد انذشاط : 

 ............................. .............................غ انًهك ؟ يارا عً

  -سرت نزكىٌ جًالً  يفٍذح :

 ! . -يا  –انذشَح  –أجًم  -1

 ........................................................................................................ 

 تاب . –فرخ  –انمفص  –انذكُى  -2

 ........................................................................................................ 

 اٌ . –األؽجاس  –إنً  –انثهثم  -3

 ........................................................................................................ 

  -انكهًبد إنى يمبطغ صىرٍخ :دهم 

 (  ...... / ....... / ....... / ........)   اَـَْذهـَـَؼ  -1

 ( ...... / ....... / ....... / ........)   انـْـَذِكُُى  -2
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -أكًم شجكخ انًفشداد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششفخ 

 انمصش

........... 

...........  

........... 

........... 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (1امتحان )

  -ألشأ ثى أجت :

 من درس " حي األشجار "

َالدظاٌ ػًال ً انًذسعح كم صثاح ، وفٍ انطشَك " َزهة اعى وتغًح إن

 انُظافح َجًؼىٌ انمًايح " .

  -اعزخشج :

 ...............َىػه :  -2   ...............فؼم : -1

 ...............دشف جش :  -4  ...............الو لًشَح :  -3

 ...............دشف ػطف :  -6   ...............اعى :  -5

 ...............يعاد "ذشؽذ" :  -8 ...............دف ذشاكى : يشا -7

  -أجت ػٍ األعئهخ :

 يا أظشاس ذشاكى انمًايح ؟ -أ

...................................................................................... 

 ....................................   كُف عاػذ انًذَش انضيالء ؟ -ب

 .....................................يا انصىخ انزٌ عًؼه انًهك ؟  -جـ
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -صذى " أكًم انُشٍذ :يٍ َشٍذ " نغزً انف -ثبًٍَب :

 ...............هزٌ     ...............هزا 

 انؼشب ...............    فُها ...............

ٍ ...............    ..............ً.أهالً    يذسعر

 ...............أدهً     ...............هُا 

  -اعزخشج يٍ انُشٍذ : -أ

 ...............اعى إؽاسج :  -

 ...............َىػه :    ...............فؼم :  -

 ...............كهًح يفشدها كراتٍ :  -

 ...............انًشاد تكهًح )ؽًظ انؼشب ( :  -ب

  ............... : هًح ) نغرٍ انفصذٍ (يا انًشاد تك -جـ

  -سرت انكهًبد إنً جًم يفٍذح : -ثبنثًب :

 ذجًؼد . –دىل  –انًذفأج  –األعشج  -أ

 ............... ............... ............... ................ 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 َىفش . –انمًايح  –صُادَك  -ب

 ............... ............... ............... ................ 

 صىخ  –جًُم  –انثهثم  -جـ

 ............... ............... ............... ................ 

 .تأعؼاس  –َؼشض  –يُاعثح  –األؽُاء  -د

............... ............... ............... ................ 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 األساليب 

   -أكًم ثًب هى يطهىة :

 انًذسعح ) دشف جش ( ...............( رهة تإعى 1)

 األو انًُضل ) دشف ػطف (  ...............( دخم األب 2)

 أظخى انفُم ! ) أداج ذؼجة ( ...............( 3)

 أكًم شجكخ انًفشداد -ساثؼبً  :

   

 

 

 

 
 

  -خبيغبً :

 

 معرض المدرسة

ػهً صيالئه ولال : تؼط صيالئُا يذراجىٌ " فٍ انصثاح ػشض تاعى انفكشج 

 إنً يالتظ وأدزَح " .

 

 ............... فصم

............... 

............... 

............... 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (2امتحان )

   -ثى أجت : انفمشح ألشأ

فكشخ انُاط إنً وظغ انمًايح فً انصَُّادَك لال تاعى : َعغ إػالَاخ ذشؽذ 

ياكٍ ؟ فانُاط ال َهمىٌ انمًايح فً األتغًح ، ثى لاند : َضسع انًكاٌ تاألؽجاس 

 انًضسوػح " 

  -اعزخشج يٍ انفمشح يب ٌأرً :

  ................................." ذهذٌ" : كهًح يشادفها  -

 .................................فؼم :  -  .................................اعى :  -

 .................................َىػه :  - .................................كهًح تها يذ :  -

 .................................كهًح تها دشف يعؼف :  -

دشف ػطف :  -  .................................دشف جش :  -

................................. 

  -* أجت ػٍ األعئهخ اَرٍخ :

ٍ ؟  -1   ................................. ................................. يا يؾكهح أهم انذ

 ................................. .................................  يا فكشج تغًح ؟ -2

 .................................. ................................ يارا عًغ انًهك ؟ -3
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

ٌ جًهخ يفٍذح :   -* سرت انجًم نزكى

 انًكاٌ  –انذٍ  –فشح  –أهم  –ل تجًا -1

 ................................. .................................  

 ػشض  –صيالئه  –ػهً  –انفكشج  –تاعى  -2

 ................................. .................................  

 ظم  –يغرُمظاً   –انًهك  -3

 ................................. .................................  

 انفصذً  –أسوػها !  –نغرٍ  –يا  -4

 ................................ .................................. 

 -* أكًم انُبلص ثبنُشٍذ :

 .................................هزي    هزا صفٍ 

 .................................ؽًظ    ذؾشف فُها 

 يذسعرٍ ................................   ...................ً  أهال
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -* اعزخشج يٍ انُشٍذ :

 ...................َىػه :   ..................كهًح تها ذُىٍَ :  -1

 ................... : سعى إؽاسج -2

 ...................: كهًح تها َاء يهكُح  -3

 ...................هاخ يشادف " ذؾشق " :  -4

  -* أجت :

 تى وصف انؾاػش نغره انفصذٍ ؟

 ................... ...................  

  -( : ×( أو )  √* ضغ ػاليخ ) 

 (  )     أَها أسوع نغح .وصف انؾاػش انهغح انؼشتُح  -

 (  )       َظهش فٍ انكرة دعاسج انؼشب . -

 (  )        لاو انثهثم تانغُاء فٍ انمفص . -

 (  )   . فٍ طاتىس انصثاح انًغاء أػهٍ تاعى ػٍ يىػذ انًؼشض -
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 -* األعبنٍت :

  -* أكًم ثًب هى يطهىة :

 ) دشف جش (   اإلًَاٌ . ...................انُظافح  -1

 ) دشف ػطف (  ألالو . ................... أدعشخ كشاعاخ -2

 ) دشف جش (    انًكرثح . ...................رهثد يشَى  -3

 ) أداج ذؼجة (     أجًم انذذَمح !  ................... -4

  -* رؼجت يٍ :

 ظخايح انفُم . -1

 ................... ...................  

  سوػح انهغح . -2

 ................... ...................  

  -طف يُبعت :* أكًم ثذشف ػ

 فـ (  –ثى  –) و    

 يذًذ . ................... دخم أدًذ  -

 ذُاونره . ...................اػذخ أيٍ انطؼاو  -

 سكثُا . ...................جاء انمطاس  -
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  " اِرَجاألِشيُّ من درس " َح 

  : الشأ ثى أجت

ًَ ُعَرْشََ" ٌََكان ٌَُمْهال ٌُ اُصانَّ، َف اِرَجتاألْش ا ًَ ٍِاِكاألَي ًِف َحاَيًَانُم ى  ". ِحوَػُرْشان

 اعزخشج يٍ انمطؼخ : 

  يضبسعَىػه :       َضسعفؼم : 

  انًكبٌطى : ا     يفحزف جز : 

  انًكبٌالو لًزٌح : كهًح تها     انُبطالو شًظٍح : كهًح تها 

 يفزد األشجار : انشجزج    يزادف ) ٌهمىٌ ( : ٌزيىٌ 

 : أجت

 يا أظزار ذزاكى انمًايح ؟  -1

 .  يُظش لجيخ يؤري انؼيٍ -2   .  اَزشبس األيشاض واألوثئخ -1

 يا خطىاخ حم انًشكهح ؟  -2

 .  غ إػالَبدضَ -2   .  ىفش صُبديك انمًبيخَ -1

 .  َضسع انًكبٌ ثبألشجبس -3
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  : ؛ نزكىٌ جًاًل يفيذح اآلريخانكهًبد سرت 

 نشزاء .  -غ انجًٍ -ذؼاوٌ   -األشجار -1

 .  رؼبوٌ انجًيغ نششاء األشجبس

 َىفز .  -صُادٌك   - انمًايح -2

 .  َىفش صُبديك انمًبيخ

 انمًايح .  -ػًال  -جًؼىٌ ٌ  - انُظافح -3

 . ػًبل انُظبفخ يجًؼىٌ انمًبيخ

 -أكًم خشيطخ انكهًخ :

 

 

 

  

 

انطزٌك ٌالحظاٌ ػًال "ٌذهة تاطى وتظًح إنى انًدرطح كم صثاح ، وفً 

 انُظافح ٌجًؼىٌ انمًايح".

 

 رشاكى
 رجًغ يشادفهب : 

 اعى انُىع  :

 رشاكى انمًبيخ فى انشبسع: انجًهخ 

 رفشقيضبدهب : 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 من درس "َمِعرُض الـَمِدَرَسة"

 الشأ ثى أجت:

ًَْؼِزِض ،ُثىَّ َطَهَة   ً  ِنَه ًُِدٌُز ِتانَفْكزِج، وَخصََّص َنَهى ُغْزَفحً  َواِطَؼح "أْػِجَة ان

ًَْؼِزِض ِفً َطاُتىِر انصََّثاِح ٍْ َيْىِػِد ان ٌَ َػ ٍْ َتاِطٍى اإلػَّال  ." ِي

 : يٍ انمطؼخ اعزخشج

  يبضًَىػه:    طهتفؼم:  -1

 ًواعؼًخكهًح تها ذُىٌٍ:    ثبعىاطى :  -2

  غشفخكهًح تها ذاء يزتىطح:  -3

4-  : ٍَ   خصصكهًح يزادفها َػَّ

  انصجبحكهًح يعادها )انًظاء( :  -5

 أجت: 

 يا انفكزج انرى أػجة تها تاطى؟  -1

 . إلبيخ يؼشض

 جًؼها انشيالء نهًؼزض؟  يا األشٍاء انرى -2

 . يالثظ وأدزيخ وكشاعبد وألالو 

 كٍف طاػد انًدٌز تاطى نرُفٍذ انًؼزض؟  -3

 . خصص نهى غشفخ واعؼخ 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -دهم انكهًبد اآلريخ إنً يمبطغ صىريخ :

     -   -   ثـَبِعُىُ     :  -

 

 -          -   يـَْىػـُِذ   : -

 سرت انكهًبد ؛  نزكىٌ جًاًل يفيذح : 

 حىل.  –ذجًؼد  –انًدفأج  –األطزج  -1

 رجًؼذ األعشح دىل انًذفأح.  

 انفكزج.  –سيالئه  –ػزض  –تاطى  –ػهى  -2

  ػشض ثبعى انفكشح ػهً صيالئه. 

 واطؼح.  –غزفح  –خصص  –نهًؼزض  –انًدٌز  -3

 . خصص انًذيش غشفخ واعؼخ نهًؼشض 

 

 

 

 

 

 يـ عـ ثـب

 د  ػـ يـى
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 

  -)×(:( أو ضغ ػاليخ )

 ( ×)  سيالئه فى انُادي.  ػزض تاطى فكزذه ػهى -1

 ( ×)   رفط انًدٌز فكزج تاطى ونى ٌظاػدهى.  -2

 ( )   ػزض تاطى األشٍاء تأطؼار يُاطثح.  -3

 ( )     رحثد األطزج تفكزج تاطى.  -4

 ( ×)     َهمى انمًايح فى انشارع.  -3

ج وكاٌ تاطى ٌطانغ يجهره "فً نٍهح يٍ نٍانً انشراء ، ذجًؼد األطزج حىل انًدفأ

 انًفعهح".
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 من نصيد "لغيت الفصحى"
 َهــــــَذا َصـــفًِّ

 ُذــــْشِزُق ِفـــٍَها

  أْهـــــاًلأْهـــاًل 

 ََـــــْمَزأ َهـــــــيَّب

 َيــــَؼَها ََـــــْكَجُش

  انَفـــْصَذًُنَغِرً 

 ُكُزجيَهـــــــِذي  

ًْـــُض   انَؼَشِةَش

 ْدَرَطِرًَي َيــــــب

 ُنغـــــِخأْحــــــَهى 

 َيــَؼَها ََْذُهـــــــى

 أْسَوَػَهبَيـــــــا 

 اعزخشج يٍ انُشيذ: 

  يضبسعَىػه:     رششقفؼم:  -1

  ثبنفزخَىػه:    أهاًلكهًح تها ذُىٌٍ:  -2

 رظهشيزادف ذشزق:  -2  انؼشةكهًح تها الو لًزٌح:  -1

  -:أجت

 : يا اطى انُشٍد؟ 1ص

  ذًنغزي انفص  

 : يا انرى ذشزق فى انكرة؟ 2ص

 . شًظ انؼشة  

 : تى وصف انشاػز نغره؟ 3ص

 ثأَهب أدهً نغخ  



  

27 

 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 

 -أكًم شجكخ انًفشداد :

 

 

 

 

 

 

 

  -)×(:( أو ضغ ػاليخ )

 ( ×)    اطى انُشٍد نغرى انجًٍهح.  -1

 ( )  وصف انشاػز نغره تأَها أحهى نغح.  -2

 ()   ٌظهز فى انكرة حعارج انؼزب.  -3

 ( ×) وصف انشاػز نغره انفصحى تأَها لثٍحح.  -4

 
 

 

 
 

 كزت انفصم 

 راليٍز

 يؼهًىٌ

 يمبػذ
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 األساليب
  -ضغ دشف جش يُبعت:

 تالدي.  فيأحة انًؼانى انظٍاحٍح  .1

 يماػدهى.  ػهًجهض انراليٍذ  .2

 انؼًم.  يٍأتً ػاد  .3

 انحمم يثكًزا.  إنًٌذهة انفالح  .4

 انؼاداخ انعارج.  ػٍاترؼد  .5

  -ضغ دشف انجش انًُبعت يًب ثيٍ األلىاط:
 فً(  –ػهً  –ػٍ  –إنً  –يٍ )

 األطزج.  ػهًػزض تاطى انفكزج  .1

 نٍانى انشراء.  يٍنٍهح  فيجهظد األطزج  .2

 انصُادٌك.  فيَعغ انمًايح  .3

 انًدرطح.  إنًٌذهة تاطى وتظًح  .4

 اإلصاتح تاأليزاض.  ػٍانُظافح ذثؼدَا  .5

 فـ (  –ثى      –)و  -ضغ دشف ػطف يُبعت يًب ثيٍ األلىاط:

 أحًد إنى انًدرطح.  وجاء يحًد  -1

 تظًح انًُشل.  ثىدخم تاطى  -2

 صهٍد.  ثىذىظأخ  -3

 ركثد فٍه. فـجاء انمطار  -4
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -فؼهيخ(: –دذد َىع انجًهخ )اعًيخ  -4 

 (فؼهيخ)  ولف تاطى يغ انشيالء فى انطاتىر.  -1

 (اعًيخ)   انٍىو األول فى اندراطح جًٍم.  -2

 (ؼهيخف)   فزح أهم انحً تجًال انًكاٌ.  -3 

 (اعًيخ)   انُاص ال ٌهمىٌ انمًايح فى انشارع.  -4

 (فؼهيخ)  َؼزض انفكزج ػهى يدٌز انًدرطح.  -5
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -البلبل وامللك :

ًَِهُك  ََْىاس انـْمْصـشِ  ، َوظـَمَّ انـْ ًُُِغ ،َوأَ طـَْفـَأَ  انـُْذشَّاُط أَ  ُْـَم َوَـَاَو انـَْج َجاَء انـهَـّـ

ُْـِمظ  ـًا.يـُْغـرـَ

  -اعزخشج يٍ انفمشح :

  ػطفَىػه :  -    ودشف :  -

  الػاليره :  -    انجًٍغاعى :  -

  يبضًَىػه :  -     جبءفؼم :  -

  انهٍمكهًح تها الو ؽًغُح : 

  انًهككهًح تها الو لًشَح : 

  انذشاطيٍ أطفأ أَىاس انمصش ؟ 

ٍْ رَ َهٍة ثـُىَّ  َوِفً انصََّثاحِ  أَ ْدـَعَش انذـُشَّاط انثـُهـْـُثم وَتُُىا نـَهُ  لـَفـَصـًا ِيـ

ِّثـَْشي .  َوَظُؼىا فـُِِه َؽـَشائـُِخ انرُـّفـَاح َوِلطـَغ انُثْشذـُمـَال َوانـُْك

  -اعزخشج يٍ انفمشح :

  جشَىػه :      يٍدشف : 

  ثبنكغشَىػه :    رهتكهًح تها ذُىٍَ : 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  يبضًَىػه :      أدضشفؼم : 

  انذشاطكهًح تها الو لًشَح :    انصجبحؽًغُح : كهًح تها الو 

  انًغبءيعاد انصثاح : 

  انذبسطيفشد انذشاط : 

  انجهجم صىديارا عًغ انًهك ؟ 

ٌ جًالً  يفٍذح :   -سرت نزكى

 ! . -يا  –انذشَح  –أجًم  -1

 يب أجًم انذشٌخ ! 

 تاب . –فرخ  –انمفص  –انذكُى  -2

 فزخ انذكٍى ثبة انمفص . 

 اٌ . –األؽجاس  –إنً  –م انثهث -3

 اَطهك انجهجم إنى األشجبس . 

  -دهم انكهًبد إنى يمبطغ صىرٍخ :

 ( َػ  –هـَ  –َد  –ا َـْ )   اَـَْذهـَـَؼ  -1

 ( ُو  -ِكُـ  –دـَ  –اْل )    انـْـَذِكُُى  -2
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -أكًم شجكخ انًفشداد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششفخ 

 انمصش

 انجهجم 

 يهك 

 انذكٍى 

 دشاط
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (1امتحان )

  -ألشأ ثى أجت :

 شجار "من درس " حي األ

" َزهة اعى وتغًح إنً انًذسعح كم صثاح ، وفٍ انطشَك َالدظاٌ ػًال 

 انُظافح َجًؼىٌ انمًايح " .

  -اعزخشج :

  يضبسعَىػه :  -2   ٌزهتفؼم :  -1

  فًدشف جش :  -4  انمًبيخالو لًشَح :  -3

  ودشف ػطف :  -6   ثبعىاعى :  -5

  رضميعاد "ذشؽذ" :  -8  رجًغيشادف ذشاكى :  -7

  -أجت ػٍ األعئهخ :

 يا أظشاس ذشاكى انمًايح ؟ -أ

 رغجت األيشاض واألوثئخ  . -  يُظش لجٍخ ٌؤري انؼٍٍ . - 

 خصص نهى غشفخ واعؼخ .كُف عاػذ انًذَش انضيالء ؟    -ب

 .صىد انجهجم يا انصىخ انزٌ عًؼه انًهك ؟  -جـ
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -يٍ َشٍذ " نغزً انفصذى " أكًم انُشٍذ : -ثبًٍَب :

 كزجًهزٌ     صفًهزا 

 انؼشب  شًظ   فُها  رششق

 يذسعرٍ  ٌب   ً  أهالأهالً  

  نغخأدهً     َمشأهُا 

  -اعزخشج يٍ انُشٍذ : -أ

  هزااعى إؽاسج :  -

  يضبسعَىػه :     رششقفؼم :  -

  كزجًكهًح يفشدها كراتٍ :  -

  دضبسح انؼشةانًشاد تكهًح )ؽًظ انؼشب ( :  -ب

  انهغخ انؼشثٍخ انغهًٍخرٍ انفصذٍ ( : يا انًشاد تكهًح ) نغ -جـ

  -سرت انكهًبد إنً جًم يفٍذح : -ثبنثًب :

 ذجًؼد . –دىل  –انًذفأج  –األعشج  -أ

 رجًؼذ األعشح دىل انًذفأح . 
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 َىفش . –انمًايح  –صُادَك  -ب

 َىفش صُبدٌك انمًبيخ . 

 صىخ  –جًُم  –انثهثم  -جـ

 صىد انجهجم جًٍم . 

 تأعؼاس . –َؼشض  –ح يُاعث –األؽُاء  -د

 َؼشض األشٍبء ثأعؼبس يُبعجخ .
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 األساليب 

   -أكًم ثًب هى يطهىة :

 انًذسعح ) دشف جش (  إنى( رهة تإعى 1)

 األو انًُضل ) دشف ػطف (  و( دخم األب 2)

 أظخى انفُم ! ) أداج ذؼجة ( يب ( 3)

 أكًم شجكخ انًفشداد -ساثؼبً  :

   

 

 

 

 
 

  -خبيغبً :

 

 معرض المدرسة

" فٍ انصثاح ػشض تاعى انفكشج ػهً صيالئه ولال : تؼط صيالئُا يذراجىٌ 

 إنً يالتظ وأدزَح " .

 

 كزت فصم

 عجىسح 

 راليٍز

 ألالو
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (2امتحان )

   -ألشأ انفمشح ثى أجت :

لال تاعى : َعغ إػالَاخ ذشؽذ انُاط إنً وظغ انمًايح فً انصَُّادَك فكشخ 

َضسع انًكاٌ تاألؽجاس ؟ فانُاط ال َهمىٌ انمًايح فً األياكٍ تغًح ، ثى لاند : 

 انًضسوػح " 

  -اعزخشج يٍ انفمشح يب ٌأرً :

  رششذكهًح يشادفها " ذهذٌ" :  -

  َضسعفؼم :  -   انمًبيخاعى :  -

  األنفَىػه :  -  انمًبيخكهًح تها يذ :  -

  انصُبدٌككهًح تها دشف يعؼف :  -

  ثىف ػطف : دش -   إنًدشف جش :  -

  -* أجت ػٍ األعئهخ اَرٍخ :

 رشاكى انمًبيخ فً انشبسع . يا يؾكهح أهم انذٍ ؟  -1

 َؼشض األشٍبء ثأعؼبس يُبعجخ .  يا فكشج تغًح ؟ -2

 صىد انجهجم  يارا عًغ انًهك ؟ -3
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 

ٌ جًهخ يفٍذح :   -* سرت انجًم نزكى

 انًكاٌ  –انذٍ  –فشح  –أهم  –تجًال  -1

 ثجًبل انًكبٌ .فشح أهم انذً  

 ػشض  –صيالئه  –ػهً  –انفكشج  –تاعى  -2

 ػشض ثبعى انفكشح ػهى صيالئه . 

 ظم  –يغرُمظاً   –انًهك  -3

 ظم انًهك يغزٍمظـًب . 

 انفصذً  –أسوػها !  –نغرٍ  –يا  -4

ً انفصذى يب أسوػهب !    .نغز

 -* أكًم انُبلص ثبنُشٍذ :

  كزجًهزي    هزا صفٍ  -1

  انؼشةؽًظ    ذؾشف فُها  -2

 يذسعرٍ  ٌب   ً  أهالأهالً   -3
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  -* اعزخشج يٍ انُشٍذ :

  انفزخَىػه :   ً  أهالكهًح تها ذُىٍَ :  -1

  هزاسعى إؽاسج :  -2

  صفًكهًح تها َاء يهكُح :  -3

  رظهشهاخ يشادف " ذؾشق " :  -4

  -* أجت :

 تى وصف انؾاػش نغره انفصذٍ ؟

ً انفصذً يب أسوػهب !    نغز

  -( : ×( أو )  √ضغ ػاليخ )  *

 ( √)     وصف انؾاػش انهغح انؼشتُح أَها أسوع نغح . -

 ( ×)       َظهش فٍ انكرة دعاسج انؼشب . -

 ( ×)        لاو انثهثم تانغُاء فٍ انمفص . -

 ( ×)   أػهٍ تاعى ػٍ يىػذ انًؼشض فٍ طاتىس انصثاح انًغاء . -
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 اللغة العربية

 الصف الثالث اإلبتدائي 
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 -* األعبنٍت :

  -طهىة :* أكًم ثًب هى ي

 ) دشف جش (   اإلًَاٌ . يٍانُظافح  -1

 ) دشف ػطف (  ألالو . و أدعشخ كشاعاخ -2

 ) دشف جش (   انًكرثح . إنىرهثد يشَى  -3

 ) أداج ذؼجة (    أجًم انذذَمح !  يب -4

  -* رؼجت يٍ :

 ظخايح انفُم . -1

 يب أضخى انفٍم ! 

  سوػح انهغح . -2

 يب أسوع انهغخ ! 

  -ف ػطف يُبعت :* أكًم ثذش

 فـ (  –ثى  –) و    

 يذًذ . ودخم أدًذ   -

 ذُاونره .ثى اػذخ أيٍ انطؼاو  -

 سكثُا .فـجاء انمطاس  -


